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                              РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 
 
 

 
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 
 

 
А   К   Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В  
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА –  ГРАД  ВИДИН 

 
 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2010г. и Заповед № 13/09.02.2010г. 
на Главния инспектор. 

Екип – Съгласно Заповед № 13/ 09.02.2010г. на Главния инспектор 
плановата проверка се осъществи в екип, включващ инспектор Александър 
Мумджиев и експерти – Тамара Кочева и Иван Тенчев. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на прокуратурата, на 
организацията на образуването и движението на преписките и делата в 
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 
на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 
противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
планови проверки. 

 
 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 

1. По отношение организацията на административната дейност 
/чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ/: 
 Окръжна прокуратура – гр. Видин се помещава в сградата на 
Съдебната палата на гр. Видин. Всички прокурори и служители разполагат 
с достатъчно компютърни конфигурации и материално – техническо 
оборудване.  
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През 2009г. по щат е имало 6 бройки за магистрати /в това число и 

административен ръководител/. През проверявания период са работили 6 
бр. прокурори. Има незаета 1 щатна бройка за прокурор. 

Общият брой на служителите в администрацията е 16бр., като 
незаети длъжности няма. 

 През 2009г. има смяна на административния ръководител на ОП-
Видин. 

В ОП- Видин се водят книги, азбучници и регистри на основание 
Правилника за организация на дейността на администрацията на 
Прокуратурата на Република България, като по указание на ВКП са 13бр., а 
2бр. по собствена преценка. Водят се 3бр. помощни книги: книга за 
окръжни, книга за издаване на ЕЗ и дневник СЗ. От тях водени на 
електронен носител няма.    

Бяха проверени на случаен принцип следните книги: 
► Азбучен указател на осъдените лица – започнат от 1975 г.  Не е 
прономерован и прошнурован. 
► Заповедна книга – прономерована и прошнурована, подпечатана, но 
няма дата и подпис на адм. ръководител и адм. секретар 
► Описна книга на следователя – прономерована и прошнурована, 
подпечатана, но без подписи на адм. ръководител и адм. секретар.  На 
места има поправки. Има прикачени допълнителни листове с пояснителни 
записки.  
► Книга за изпълнение на присъдите – прономерована и прошнурована, 
печат и подпис на адм. секретар. Видно от същата присъдите са 
изпълнявани в срок. Воденето по дневника е прилежно, могат да се 
направят изводи относно срочността на изпълнение на присъдите, както и 
че същата е изпълнена. От друга страна се следи номера и датата на 
писмото, с което се съобщава от коя дата е започнало изпълнението на 
присъдата.  
► Азбучник за 2009г. –  липса на прономероване и прошнуроване на 
същия, печат и подпис на адм. ръководител и адм. секретар. 
► Дневник за екстрадициите и за ЕЗА – не е прономерован и 
прошнурован, липсва печат и подписи на адм. ръководител и адм. 
секретар. 
► Книга за веществените доказателства - не прономерована и 
прошнурована, липсва подпис на адм. ръководител и адм.  секратар и 
печат. Води се от 1956г. Липсва дата, на която веществените доказателства 
са получени в съда, както и фамилия на секретаря, който ги е получил. 
► Описна следствена книга – за дознания и БПП – прономерована и 
прошнурована, няма подписи, дата на прономероването и прошнуроването. 
Води се добре. 
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► Азбучник на обвинителните актове – не е прономерован и 
прошнурован. 
► Описна книга на обвинителните актове по НСН – прономерован и 
прошнурован. Същият се води съгласно Правилника  
► Дневник за спрени следствени дела и дознания срещу ИИ – не 
прономерован и прошнурован. Използва се книга тип азбучник. Разделен е 
по прокурори.  
► Дневник за спрени следствени дела и дознания срещу НИ- не е 
прономерован и прошнурован, няма подпис и печат. Използва се тип 
азбучник . Разделен е по прокурори. В графа „изтичане на давност”, в 
повечето случаи липсва отразяване на датата кога изтича абсолютната 
давност.  
► Описна книга на следствените дела – прономерована, прошнурована, 
без подпис на адм. ръководител и адм. секретар. Води се съгласно 
изискванията, надлежно и прилежно, без задрасквания и поправки. 
2-ра част – води се по същия начин както и първа  част. 
► Заповедна книга – прономерована и прошнурована, подпечатана, но 
няма дата и подпис на адм. ръководител и адм. секретар 
► Описна книга на следователя – прономерована и прошнурована, 
подпечатана, но без подписи на адм. ръководител и адм. секретар  
Има прикачени допълнителни листове с пояснителни записки.  
► Описна книга - дознания    
 
  В ОП – Видин са въведени 9 бр. програми: Омега Тим – кадри 
/личен състав/;  Law Choice, Izbor – от 18.02.2008г., професионално 
обучение на магистратите, УИС, RZWIN, ALGOS, Конто BP V.5.20, Ciela 
investigation, деловодна програма – УИС.  
 Въведен е случайният принцип на разпределение на делата,който се 
спазва.  
 Организацията на дейността по водене на статистика се извършва 
съгласно Указание за организацията на информационната дейност в 
Прокуратурата на  Р.България на ВКП № И 301/2007г. за организацията на 
информационната дейност в Прокуратурата на Р.България и № 283/2008г. 
за изменение и допълнение на указанието. Изготвят се ежемесечни, 
тримесечни, шестмесечни форми на отчет, както и изискуемите годишни 
статистически сведения. Провеждат се ежемесечни съвещания на прокурорите, като 
на три месеца и с разследващите органи. 
 За проверявания период в ОП – Видин няма наложени наказания от 
административния ръководител. Няма направени предложения за 
поощрения или за налагане на дисциплинарни наказания. 

Издадените заповеди и разпореждания на административния 
ръководител по организацията на дейността на прокуратурата са 311бр., от 
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които 55бр. по указание на Главния прокурор; 247бр. по собствена 
проеценка, ВСС – 3бр.; ВКП – 3бр. и АП – 3бр. 

По инициатива на ОП – Видин и горестоящите прокуратури са били 
извършени  следните проверки: 

► Ежемесечни – мониторинг на делата за СН: пране на пари, 
еврофондове, трафик на хора и наркотици, дела с пострадали малолетни и 
непълнолетни, организирана престъпност, откази по чл.255 от НК, измами 
с кредитни карти; 

► На шестмесечие: привеждане на присъдите в изпълнение, 
прекратените дела, в т.ч. и по давност; 
  ► На тримесечие: спрените дела и върнатите за доразследване 
следствени дела и дознания; 
 ►  Ревизии на трите Районни прокуратури; 
 ►  Проверки ОН – 36бр. 
 

За проверявания период са били организирани 22 бр. семинари за 
прокурори, 3бр. семинари в НИП за обучение на младши прокурори и 4бр. 
за разследващи органи (организирани от ОП - Видин). Били са 
организирани 15бр. семинари за служители. По инициатива на 
административния ръководител са били организирани 4бр. семинари; по 
разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт – 5бр.; 
организирани на прокуратурата от други органи на съдебната власт – 35бр. 

Прокурорите от ОП – Видин са участвали в професионални обучения 
на прокурори по програма на ВСС.  

Всички съдебни служители са били обучени по ОПАК –проекта 
«Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни 
служители на Р. България».  

Било е проведено обучение на главен специалист по 
класифицираната информация, както и 2бр. компютърни оператори за 
работа с УИС.  
  
 2. По отношение на организацията на образуването и движението 
на преписките /чл.54 ал.1 т.2 ЗСВ/: 

През отчетната година наблюдаваните преписки в Окръжна 
прокуратура - гр. Видин са общо 1399. От тях новообразувани са 1321 бр., 
а образувани в предходни години  78 бр. 
 Решените преписки през проверявания период са 1364 бр. 
 Отказите да се образува досъдебно производство са общо 51 бр., от 
които 15 бр. са обжалвани, като 14бр. са потвърдени. Необжалвани са 36 
броя. 
 Бяха проверени на случаен принцип следните преписки, по които 
има постановен отказ да се образува досъдебно производство: 
 ► № И – 37/2009г. данни за извършено престъпление по чл.227а, ал.3 от 
НК. Постановление за отказ от 17.12.2009г. на осн. чл.9 ал.2 от НК. 
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 ► № 723/09г. Постановление за отказ от 16.11.2009г. – липса на достатъчно 
данни за извършено престъпление по чл.301 от НК.    
 ► №  287/09г. Постановление за отказ от 11.05.2009г. - липса на достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер, на основание чл.24 ал.1 т.1 от 
НПК. 
 ► №  790/08г. Постановление за отказ от 22.04.2009г. - липса на достатъчно 
данни за извършено престъпление от общ характер. 
 ► №  804/08г. – проверка с оглед извършени престъпления  по чл.282, ал.1 
и чл.283а, т.1 от НК. Постановление за отказ от 21.04.2009г. на основание чл.24 
ал.1 т.3 от НПК. 
 ► №  16/09г. Проверка с оглед извършено престъпление  по чл. 282 от НК. 
Постановление за отказ от 12.06.2009г. - липса на достатъчно данни за извършено 
престъпление от общ характер. 
 ► №  420/09г. Проверка с оглед извършено престъпление  по чл. 255 ал.1 
т.1 и т.2 от НК. Постановление за отказ от 15.12.2009г. - липса на достатъчно 
данни за извършено престъпление. 
 ► №  116/09г. Постановление за отказ от 10.04.2009г. - липса на достатъчно 
данни за извършено престъпление. 
 ► №  457/09г. Постановление за отказ от  04.08.2009г. - липса на 
достатъчно данни за извършено престъпление. 
 
 Образуваните досъдебни производства общо са 27бр., като изпратени 
по компетентност са 95 бр. 

 Инстанционни решения на АП по преписки на ОП са 89 бр. общо, 
като от тях отменени са 22 бр., а потвърдени са 67бр.  

 Инстанционни решения на ОП по преписки на РП са общо 218бр. От 
тях отменени – 71 бр., потвърдени -144бр. Нерешени инстанционни 
преписки в едномесечен срок  няма. 

 Останали нерешени преписки от образуваните през проверявания 
период са общо 35бр., като всички са в едномесечен срок. Нерешени в 
тримесечен срок с разрешение на административния ръководител, в 
тримесечен срок без разрешение, в шестмесечен срок с разрешение на 
Главния прокурор, в шестмесечен срок без разрешение и нерешени над 
шестмесечен срок няма.  

Останали нерешени преписки, образувани в  предходен период, също 
няма. 

Преписки на специален надзор съгласно т. 5 от Заповед № ЛС-
2184/30.05.2007г на Главния прокурор на Република България са общо 
7 бр.: 
       

► 03-4/2009 г. – по чл. 255 и чл.253 от НК – отказ от образуване на 
ДП - прокурор П. Велкова.  

► 02-4/2009 г. – по чл. 253, 255 и чл.321 от НК – отказ от образуване 
на ДП - прокурор П. Велкова.  
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► 02-9/2009 г. – по чл. 255 и чл.256 от НК – изпращане по 
компетентност - прокурор В. Дуцов. 

►  413/2009 г. – по чл. 282 и чл.195 от НК – възложена проверка - 
прокурор Вл. Николов  

► 414/2009 г. – възложена проверка - прокурор Вл. Николов  
► 397/2009 г. – по чл. 248а от НК – на доклад - прокурор Вл. Влашев  
► 843/2009 г. – по чл. 248а от НК – на доклад - прокурор Вл. Влашев  
 

3. По отношение организацията на образуването и движението на 
досьдебните производства /чл.54, ал. 1, т. 2 ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства през 2009г. общо са 218 бр., 
като образувани през този период са 123 бр., а образувани в предходни 
години са 95 бр.  
 Приключените досъдебни производства през проверявания период от 
разследващ орган и решени от прокурорите в предвидените от НПК 
срокове са общо 163 бр., като от тях разследвани от следовател са 18 бр., а 
от разследващ полицай – 145 бр.  
         Няма наблюдавани бързи и незабавни производства.  

Върнати на разследващия орган ДП за допуснати съществени 
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са 3бр., като няма такива, 
по които прокурорите да са извършили сами необходимите действия. 

Спрените наказателни производства през проверявания период 
са общо 26 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са 20 
бр., а срещу известен извършител 6 бр. 

Възобновените наказателни производства през проверявания 
период са общо 30 бр., като спрените срещу неизвестен извършител 
са 16 бр., а срещу известен извършител 14 бр. 

Бяха проверени следните възобновени наказателни 
производства: 

►  пр. № 513/03г. , ДП №04/2002г. по описа на ОСлО при ОП – 
Видин за престъпление по чл. 255, ал.1 (изм.) и по чл.256 от НК. 
Делото е било спряно с постановление от 12.11.2004г. на ОП – Видин 
на осн. чл.239, ал.1, т.1 от НПК. Възобновено с постановление от 
09.02.2010г.  
 ►  пр. № 872/03г., ДП № 400/2000г. по описа на ОСлО при ОП 
– Видин за престъпление по чл.257 (изм.) във вр. с чл.256, ал.1 от 
НК. С постановление от 05.08.2002г. на РП – Видин производството 
по делото е било спряно на основание чл.239, ал.1, т.1 от НПК. 
Възобновено с постановление на ОП – Видин от 09.02.2010г.   
 

Прекратените наказателни производства за 2009г. са общо 
101бр., от тях водени срещу неизвестен извършител са 15 бр., а 
срещу известен извършител 86бр. Обжалваните пред съда 
постановления са общо 5, като всички са отменени. Обжалвани пред 
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по-горестоящите прокуратури са 8 постановления, като всичките са 
отменени. Служебно отменени няма. Общо прекратени поради 
изтекла давност е 1 бр. 

На случаен принцип бяха проверени следните прекратени 
пр.пр.: 

► пр. № 789/08г., ДП 005/08г. по описа на ОСС – Видин. 
Образувано по чл.343 ал.1 б.”в” от НК. Прекратено на 15.04.2009г.  

► пр. № 369/09г., ДП № 763/2009г. Образувано и водено срещу 
НИ по чл.343 ал.1 б.”В”, вр. чл.342 ал.1 от НК. Постановление за 
прекратяване на НП от 11.09.2009г.; 

► пр. № 615/03г., сл. дело № 219/03г. по описа на ОСлС- 
Видин. Образувано срещу НИ по чл.244 от НК. Постановление за 
прекратяване на НП от 09.04.2009г.; 

► пр. № 436/2009г., ДП № 225/09г. по описа на ОД на МВР – 
Видин. Образувано по чл.115 от НК. Постановление за прекратяване 
на НП от 11.09.2009г. на основание чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. 

 
За проверявания период са изготвени 117 предложения от 

разследващите органи до наблюдаващия прокурор за продължаване 
на срока на разследване, като всички те са уважени.  Направените 
искания от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на 
разследването до по-горестоящата прокуратура са общо 115, като от 
тях всички са уважени. До Главния прокурор на Република България 
са направени 6 бр. искания, като всички са били уважени. 

 
 4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1, 
т.2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2009г. са общо са 29 бр., от тях 
по образувани ДП през проверявания период - 12 броя, а по образувани ДП в 
предходни години – 17  броя. Внесени в съда споразумения- 4 бр. Върнатите от 
съда дела с внесени обвинителни актове за 2009г. са общо 3 бр.,а върнато от 
съда споразумение – 1бр. Внесените в съда дела по чл.78а НК са 2 броя. 

► ВНОХД № 181/09г. по описа на АС – София.  Образувано е по 
чл.124 ал.1 пр.3 от НК. С решение от 15.03.2009г. АС – София е отменил 
присъда на ОС – Видин по нохд № 238/08г. и е върнал на ОП - Видин за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, 
ограничаващи правата на подсъдимото лице.  
    Решени от съда дела по обвинителни актове през проверявания 
период са общо 37 бр. От тях с осъдителни присъди по общия ред – 27 
бр., а от тях са протестирани 6 бр., като 1 протест е уважен, 2 – 
неуважени, а 3 са останали неразгледани. Оправдателни присъди по 
общия ред няма. 
 Осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371 и 
сл.НПК/ няма. Оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК 
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/чл.371 и сл.НПК/ няма. Споразуменията в хода на съдебното следствие 
са 10 бр. 
 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство /чл.381 НПК/ през проверявания период са 5бр., като  
одобрени от съда са 4бр., а неодобрени и върнати на прокурора е 1бр. 
 ► НОХД № 21/09г. по описа на ОС – Видин. С протоколно определение от 
28.01.2009г. съдът е прекратил производството по делото, тъй като не е одобрил 
постигнатото споразумение между ОП – Видин и защитата. Делото е върнато на 
ОП – Видин за внасяне на обвинителен акт. 
 Внесените в съда предложения по реда на чл. 375 НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл.78а НК през  2009 г. са 2 бр., като и двете са 
уважени от съда. Оправдани и прекратени в предвидените от закона случаи 
няма, както и няма върнати от съда предложения. 
 
 Подадени касационни протести няма. 
 За 2009г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо 
416 бр., като по първоинстанционни дела са 110 бр., а пред въззивна 
инстанция – 306 бр. Гражданските дела с участие на прокурор са общо 56 
бр., като няма предявени искове от прокурор. Обжалвани от прокурор са 4 
бр. съдебни решения. Административните дела с участие на прокурор – 47 
бр., като по 45бр. участието на прокурора е било по закон, а по 2бр. по 
преценка на прокурора. 
 Приведените в изпълнение присъди общо за 2009г. са 31 бр. Няма 
неприведени присъди в срок, както и отлагания на изпълнение на 
наказанието. 
 
 

ИЗВОДИ: 
 
1.  В ОП – Видин се наблюдава много добра срочност при решаване на 

преписките. Над 90% от наблюдаваните  общо 5410бр. прокурорски преписки в  
прокуратурите в района на ОП – Видин, както и в ОП - Видин, през проверявания 
период са решени в едномесечен срок, от които  почти половината в тридневен 
срок.  

2. Постановените откази да се образува досъдебно производство са 
намалели в процентно отношение в сравнение с предходни периоди,като всички 
почти всички обжалвани са потвърдени,което говори за добра олганицационна 
дейност и професионализъм 
 3. Увеличен е броят на образуваните досъдебни производства, както 
и броят на инстанционните преписки.  
 4. В ОП-  Видин няма наблюдавани преписки и дела извън срок. 
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 5. Процентът на върнатите от съда ОА и споразумения не е малък но 
се наблюдава тенденция към намаляване общия брой върнати на 
прокуратурата дела за доразследване.  
          6. През проверявания период в ОП - Видин няма оправдателни 
присъди по внесени техни актове,което е много добър показател.  
 7. През проверявания период в ОП – Видин няма прекратени поради 
изтекла давност дела срещу известен извършител-също много добър показател. 
 8. Един прокурор е определен да участва по делата на Административен 
съд- Видин. Явяването по тях е след задълбочена проверка и изготвяне на 
мотивирани становища, които подпомагат съда при постановяване на решенията 
му.  
            9. Дейността на администрацията е на много добро ниво. 
            10. Прокуратурата е обезпечена  с нова техника, но  няма достатъчно 
помещения. Разполага само с едно помещение за архив, в което се съхраняват 
всички деловодни книжа, вкл. и веществени доказателства. 
             11. При водене на дневника за оправдателни присъди не се попълва 
коректно графа „пропуски, допуснати в изготвения обвинителен акт или от 
участващия в съдебното заседание прокурор”, но това е наследено от 
предишни времена и се среща също в много други прокуратури.Някои от 
пропуските по воденето на другите книги също е наследено от преди и по 
никакъв начин не може да се вмени като пропуск на административния 
ръководител. 
          12. Направи впечатления пълното и обхватно познаване на дейността 
на ОП от страна на административния ръководител ,г-жа Маруся Илиева и 
създадената от нея изключителна организация. Проверката на дейността и 
като прокурор установи отличен професионализъм, изразяващ се в много 
добро познаване на правната материя и отговорно отношение по 
възложените на поверената и прокуратура  дела и преписки.Г-жа Илиева 
освен административната си дейност участва в съдебни заседания като 
прокурор,  решава дела и преписки,наравно с другите прокурори. Това не е 
често срещана практика за  Окръжен прокурор. 
          13. Окръжният прокурор, г-жа Маруся Илиева Николова се ползва с 
голям авторитет като административен ръководител и работещ прокурор. 
          14. В Окръжна прокуратура- Видин има много добър микроклимат. 
 
 
 
 ПРЕПОРЪКИ:  
 

1. Да се прономероват и прошнуроват тези от азбучниците и книгите, 
които не са, както и да се отстранят слабостите относно воденето на 
дневника за оправдателни присъди. 

2. Да продължи обучението на прокурорите, с оглед повишаване на 
професионалната компетентност и квалификация им. 
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3. Да продължи съществуващото добро взаимодействие с органите на 
МВР, във връзка с разследването . 

4. Да продължат добрите практики, констатирани при проверката. 
 
Настоящият акт да се изпрати на Окръжна прокуратура-Видин, 

Апелативна прокуратура-София  и на Висшия съдебен съвет. 
 
 
 
 

                                                 
 
                                                                         ИНСПЕКТОР : 
 
                                                                                                Ал. МУМДЖИЕВ 
    


